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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de wijziging van het Reglement van het Europees Parlement ingevolge de instelling 
van een gemeenschappelijk transparantieregister voor het Europees Parlement en de 
Commissie
(2010/2292(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 november 2010,

– gezien zijn besluit van ...1 tot goedkeuring van de sluiting van een akkoord tussen het 
Europees Parlement en de Europese Commissie tot instelling van een 
"transparantieregister",

– gelet op de artikelen 211 en 212 en artikel 127, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2011),

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. besluit dat de tekst van de bovengenoemd akkoord zal worden opgenomen in zijn 
Reglement als bijlage X, deel B;

3. besluit dat deze wijzigingen in werking zullen treden op de datum van inwerkingtreding 
van het akkoord;

4. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 9 – titel

Bestaande tekst Amendement

Financiële belangen van de leden, 
gedragsregels en toegang tot het Parlement

Financiële belangen van de leden, 
gedragsregels, transparantieregister en 
toegang tot het Parlement

Or. fr

                                               
1 Aangenomen teksten van deze datum, P7_TA(2011)....
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Motivering

Aanpassing van de titel om rekening te houden met de nieuwe bepalingen.

Amendement 2

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Aan het begin van elke 
zittingsperiode stellen de quaestoren het 
maximumaantal door elk lid te 
accrediteren medewerkers 
(geaccrediteerde medewerkers) vast.

Or. fr

Motivering

Dit lid wordt verplaatst van artikel 2 naar bijlage X om de structuur duidelijker te maken en 
de bepalingen te groeperen.

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 9 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. De quaestoren zijn verantwoordelijk 
voor het verstrekken van een op naam 
gesteld laissez-passer, dat maximaal één 
jaar geldig is, aan personen die ten 
behoeve van zichzelf of van derden 
frequent toegang tot de gebouwen van het 
Parlement wensen met het oog op de 
informatieverstrekking aan de leden in 
het kader van hun parlementair mandaat.

4. De quaestoren zijn verantwoordelijk 
voor het verstrekken van toegangspasjes
met een lange geldigheidsduur aan 
personen die niet tot de instellingen van 
de Unie behoren. Deze toegangspasjes
zijn maximaal één jaar geldig en kunnen 
worden verlengd.

Als tegenprestatie dienen deze personen
– de in een bijlage bij dit Reglement 
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opgenomen gedragscode na te leven;

– zich in te schrijven in een register dat 
door de quaestoren wordt bijgehouden;

Dit register wordt op verzoek in alle 
vergaderplaatsen van het Parlement en in 
de door de quaestoren vastgestelde vorm 
bij zijn voorlichtingsbureaus in de 
lidstaten ter beschikking van het publiek 
gesteld.

De bepalingen ter uitvoering van dit lid 
worden nader omschreven in een bijlage 
bij dit Reglement.

Deze toegangspasjes worden afgegeven
aan:
- personen die zijn ingeschreven in het 
transparantieregister1, of die een 
organisatie vertegenwoordigen of werken 
voor een organisatie die in dit register is 
ingeschreven, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het feit dat 
inschrijving in het register niet 
automatisch het recht op afgifte van een 
dergelijk toegangspasje met zich brengt;
- personen die frequent toegang tot de 
gebouwen van het Parlement wensen, 
maar die niet onder het toepassingsgebied 
van het akkoord tot instelling van een 
transparantieregister vallen2;
- plaatselijke medewerkers van de leden.

_________________ ___________
1 Zie bijlage X. 1 Register ingesteld bij het akkoord tussen het 

Europees Parlement en de Europese Commissie 
tot instelling van een "transparantieregister" voor 
zelfstandig werkende organisaties en personen die 
betrokken zijn bij de vorming en tenuitvoerlegging 
van EU-beleid (zie bijlage X, deel B).

2 Zie bijlage X. 2 Zie bijlage X, deel B.

Or. fr

Motivering

Deze wijziging heeft tot doel rekening te houden met de nieuwe procedurele rechten en 
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verplichtingen voor de organen van het Parlement en voor derden in het kader van hun 
betrekkingen met het Parlement. Zie met name punten 1, 7 en 17 t/m 27 van het akkoord. De 
wijziging heeft eveneens tot doel de bepalingen betreffende de toegang tot het EP te 
hergroeperen. 

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 bis. De personen die in het 
transparantieregister zijn opgenomen,
dienen in het kader van hun betrekkingen 
met het Parlement de volgende 
voorschriften na te leven: 

- de gedragscode in de bijlage bij het 
akkoord1; 
- de in het akkoord zijn vastgelegde 
procedures en andere verplichtingen; en
- de bepalingen in dit artikel, alsook de 
uitvoeringsbepalingen ervan.
___________________
1 zie bijlage 3 bij het akkoord in bijlage X, deel B.

Or. fr

Motivering

Deze wijziging heeft tot doel rekening te houden met de nieuwe procedurele rechten en 
verplichtingen voor de organen van het Parlement en voor derden in het kader van hun 
betrekkingen met het Parlement. Zie met name punten 7 en 17 t/m 27 en bijlage 3 van het 
akkoord. 

Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 9 – lid 4 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 ter. De quaestoren bepalen in welke 
mate de gedragscode van toepassing is op 
personen die wel over een toegangspasje
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met een lange geldigheidsduur 
beschikken, maar niet onder het 
toepassingsgebied van het akkoord vallen.

Or. fr

Motivering

Wijziging om ervoor te zorgen dat de autonomie van het Parlement bewaard blijft met 
betrekking tot de bepaling van de rechten en verplichtingen in het kader van de betrekkingen
met het EP van personen (die beschikken over een toegangspasje met een lange 
geldigheidsduur) die niet binnen het toepassingsgebied van het register vallen (politieke 
partijen, kerken, enz.). 

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 9 – lid 4 quater (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 quater. Het toegangspasje wordt bij met 
redenen omkleed besluit van de 
quaestoren ingetrokken in de volgende
gevallen:
- bij schrapping uit het 
transparantieregister, behalve wanneer er 
zwaarwegende redenen zijn die de 
intrekking ervan in de weg staan;
- wanneer in ernstige mate inbreuk is 
gemaakt op de in lid 4 bis genoemde 
verplichtingen. 

Or. fr

Motivering

Gelet op punten 4 en 5 van het akkoord, blijven de quaestoren in staat vrij een besluit te 
nemen over de intrekking van toegangspasjes. 

Amendement 7

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 9 – lid 4 quinquies (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

4 quinquies. Het Bureau stelt, op voorstel 
van de secretaris-generaal, de nodige 
maatregelen vast voor de instelling van 
het transparantieregister overeenkomstig 
het bepaalde in het akkoord tot instelling 
van het gemeenschappelijk 
transparantieregister.
De bepalingen ter uitvoering van de leden 
4 t/m 4 quater worden nader omschreven 
in de bijlage3.
___________________
3 Zie bijlage X, deel A.

Or. fr

Motivering

Zie punten 20 en 21 van het akkoord, die hier zijn omgezet in overeenstemming met de interne 
organisatie van het Parlement. De tweede alinea is om structurele redenen overgenomen uit 
lid 4.

Amendement 8

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage X – titel

Bestaande tekst Amendement

BIJLAGE X BIJLAGE X

Bepalingen ter uitvoering van artikel 9, lid
4 − Belangengroepen bij het Europees 
Parlement

Transparantieregister

A. Bepalingen ter uitvoering van artikel 9, 
leden 4 t/m 4 quater

Or. fr

Motivering

In het gemeenschappelijk register wordt de term "belangengroepen" niet gehanteerd. 
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Amendement 9

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage X – artikel 1

Bestaande tekst Amendement

Artikel 1 Enig artikel

Laissez-passer Toegangspasje
1. Het laissez-passer is een geplastificeerde 
kaart, voorzien van een pasfoto van de 
houder, zijn naam en voornamen en de 
naam van de firma, organisatie of persoon 
voor welke hij werkzaam is.

1. Het toegangspasje is een 
geplastificeerde kaart, voorzien van een 
pasfoto van de houder, zijn naam en 
voornamen en de naam van de firma, 
organisatie of persoon voor welke hij 
werkzaam is. 

Op straffe van eventuele intrekking moet 
het laissez-passer in de gebouwen van het 
Parlement door de houder permanent en 
zichtbaar worden gedragen.

Op straffe van eventuele intrekking moet 
het toegangspasje in de gebouwen van het 
Parlement door de houder permanent en 
zichtbaar worden gedragen.

Het laissez-passer onderscheidt zich qua 
vorm en kleur van de pasjes voor 
bezoekers.

Het toegangspasje onderscheidt zich qua 
vorm en kleur van de pasjes voor 
bezoekers.

2. Het laissez-passer wordt slechts 
verlengd indien de houder heeft voldaan 
aan de verplichtingen zoals bedoeld in 
artikel 9, lid 4.

2. Het toegangspasje wordt slechts 
verlengd indien de houder heeft voldaan 
aan de verplichtingen zoals bedoeld in 
artikel 9, lid 4 bis. 

Bezwaren van leden tegen de activiteiten 
van een belangenbehartiger of 
belangengroep worden naar de quaestoren 
verwezen, die de zaak bestuderen en een 
besluit nemen over handhaving dan wel 
intrekking van het betrokken laissez-
passer.

Elke op materiële feiten gebaseerde klacht 
die binnen de werkingssfeer van de als 
bijlage bij het akkoord tot instelling van 
het transparantieregister gevoegde 
gedragscode1 valt, wordt naar het 
gemeenschappelijk secretariaat van het 
register verwezen. De secretaris-generaal 
van het Parlement deelt de besluiten tot 
schrapping uit het register mee aan de 
quaestoren, die een besluit nemen over de
intrekking van het toegangspasje.
In de besluiten waarin de quaestoren de 
intrekking van een of meerdere 
toegangspasjes bekendmaken, worden de 
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houders of de entiteiten waarvoor zij
werken verzocht hun toegangspasje
binnen een termijn van 15 dagen na de 
datum van kennisgeving van het besluit
terug te zenden aan het Parlement.

3. Het laissez-passer geeft in geen geval 
toegang tot andere dan als openbaar 
aangemerkte vergaderingen van het 
Parlement en zijn organen; er kunnen op 
grond hiervan geen uitzonderingen worden 
gemaakt op de voor alle andere burgers van 
de Unie geldende toegangsvoorschriften.

3. Het toegangspasje geeft in geen geval 
toegang tot andere dan als openbaar 
aangemerkte vergaderingen van het 
Parlement en zijn organen; er kunnen op 
grond hiervan geen uitzonderingen worden 
gemaakt op de voor alle andere burgers van 
de Unie geldende toegangsvoorschriften.
_______________________

1 Zie bijlage 3 bij het in deel B van deze bijlage
opgenomen akkoord.

Or. fr

Motivering

Wijziging om rekening te houden met de nieuwe procedurele rechten en verplichtingen voor 
de organen van het Parlement en voor derden met betrekking tot de behandeling van klachten 
en de intrekking van toegangsbewijzen. Zie met name punten 18 en 19 en bijlage 4 van het 
akkoord. Aanpassing aan de in het akkoord gebruikte terminologie ("toegangspasje").

Amendement 10

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage X – artikel 2

Bestaande tekst Amendement

1. De quaestoren stellen aan het begin 
van elke zittingsperiode het maximum 
aantal door elk lid te accrediteren 
medewerkers vast.

Schrappen

Bij het aanvaarden van hun functie doen 
de geaccrediteerde medewerkers 
schriftelijk opgave van hun 
beroepswerkzaamheden, alsook van enige 
andere door hen tegen vergoeding 
uitgeoefende functies of activiteiten.
2. Zij hebben onder dezelfde voorwaarden 
toegang tot het Parlement als het 
personeel van het Secretariaat-generaal 
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of van de fracties.
3. Voor alle andere personen, inclusief 
degenen die rechtstreeks met leden 
samenwerken, gelden de 
toegangsvoorwaarden als bedoeld in 
artikel 9, lid 4. 

Or. fr

Motivering

De kwestie van geaccrediteerde medewerkers en plaatselijke medewerkers wordt in artikel 9 
behandeld. De andere bepalingen zijn achterhaald, aangezien de geaccrediteerde 
medewerkers deel uitmaken van het statutair personeel.

Amendement 11

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage X – artikel 3

Bestaande tekst Amendement

Article 3 Schrappen
Gedragscode

1. In hun betrekkingen met het Parlement 
zijn de personen die zijn ingeschreven in 
het in artikel 9, lid 4, bedoelde register 
gehouden:
a) de bepalingen van artikel 9 en van deze 
bijlage na te leven;
b) aan de leden van het Parlement, hun 
personeel of aan ambtenaren van de 
instelling opgave te doen van het belang 
of de belangen die zij vertegenwoordigen;
c) zich te onthouden van oneerlijke 
handelingen om informatie te verkrijgen;
d) zich in hun betrekkingen met derden 
niet op enigerlei officiële relatie met het 
Parlement te beroepen;
e) geen profijt te trekken uit het 
verspreiden onder derden van kopieën van 
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documenten die bij het Parlement zijn 
verkregen;
f) de bepalingen van bijlage I, artikel 2, 
tweede alinea, strikt na te leven; 
g) zich ervan te vergewissen dat van elke 
assistentie die in het kader van de 
bepalingen van bijlage I, artikel 2, wordt 
geboden, opgave wordt gedaan in het 
desbetreffende register;
h) de bepalingen van het Statuut van de 
ambtenaren na te leven wanneer zij oud-
ambtenaren van de instellingen in dienst 
nemen;
i) alle regels van het Parlement met 
betrekking tot de rechten en 
verantwoordelijkheden van oud-leden na 
te leven;
j) ter voorkoming van eventuele 
belangenconflicten te zorgen voor 
voorafgaande toestemming van het 
betrokken lid of de betrokken leden voor 
elke contractuele verbintenis met of 
indienstneming van een medewerker en 
zich er vervolgens van te vergewissen dat 
hiervan opgave wordt gedaan in het in 
artikel 9, lid 4, bedoelde register.
2. Overtreding van deze gedragscode kan 
intrekking van het aan de betrokken 
personen en in voorkomend geval aan 
hun onderneming afgegeven laissez-
passer tot gevolg hebben.

Or. fr

Motivering

Bijlage 3 van het akkoord bevat een gemeenschappelijke gedragscode, waarin de elementen 
van dit artikel zijn overgenomen. Deze bepalingen mogen hier dus worden geschrapt.

Amendement 12

Reglement van het Europees Parlement
Bijlage X – deel B – titel (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

B. Akkoord tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie tot 
instelling van een transparantieregister 
voor zelfstandig werkende organisaties en 
personen die betrokken zijn bij de 
vorming en tenuitvoerlegging van EU-
beleid

Or. fr
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TOELICHTING

De betrekkingen tussen de instellingen en Europese beleidsmakers enerzijds en het 
maatschappelijk middenveld, de burgers en de representatieve organisaties anderzijds, zijn 
vastgelegd in en worden aangemoedigd door het Verdrag betreffende de Europese Unie (met 
name in leden 1 en 2 van artikel 11): " 1. De instellingen bieden de burgers en de 
representatieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid hun mening over alle 
onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in 
discussie te treden. 2. De instellingen voeren een open, transparante en regelmatige dialoog 
met representatieve organisaties en met het maatschappelijk middenveld. " 

Met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon werden de bevoegdheden van het Parlement 
uitgebreid. Het EP werd medewetgever voor bijna alle beleidsdomeinen, door middel van de 
gewone wetgevingsprocedure. Mede hierdoor wordt de aandacht getrokken van steeds meer 
belangenvertegenwoordigers, die een essentiële functie vervullen op het vlak van de open en 
pluralistische dialoog waarop een democratisch systeem berust, en die voor de leden van het 
Parlement een belangrijke bron van informatie zijn in het kader van de uitoefening van hun 
mandaat.

In het licht van deze ontwikkelingen en deze constitutionele context, en in overeenstemming 
met hun engagement op het vlak van transparantie, zijn het Europees Parlement en de 
Commissie overeengekomen een gemeenschappelijk register op te stellen en bij te houden 
voor de registratie van en controle op organisaties en personen die deelnemen aan de 
uitwerking en uitvoering van het beleid van de Europese Unie.

Voor de opstelling en het bijhouden van het register wordt voortgebouwd op de bestaande 
systemen die door het Europees Parlement in 1996 en door de Europese Commissie in juni 
2008 werden ingevoerd, en wordt rekening gehouden met de werkzaamheden van de 
gezamenlijke werkgroep Europees Parlement/Commissie, alsook met de aanpassingen die 
voortvloeien uit de opgedane ervaring en de door belanghebbenden geleverde bijdragen. 

Deze aanpak heeft geen gevolgen voor de doelstellingen van het Europees Parlement, zoals 
geformuleerd in zijn vorige resolutie over dit onderwerp1, en laat deze doelstellingen onverlet. 
Het register moet met name toelaten dat het recht van de leden om hun parlementair mandaat 
zonder beperkingen uit te oefenen wordt geëerbiedigd. Ook moet ervoor worden gezorgd dat 
hun kiezers de toegang tot de gebouwen van het Parlement niet wordt ontzegd. Bovendien 
zullen de bevoegdheden en voorrechten van de partijen niet worden ingeperkt door het 
register en worden hun bevoegdheden op het gebied van organisatie er niet door beïnvloed 
(zoals de rol van de quaestoren op het vlak van de toekenning en intrekking van 
toegangsbewijzen).

Om ervoor te zorgen dat de hierboven beschreven aanpak wordt gevolgd, en om rekening te 
houden met de wijzigingen van de bestaande rechten en verplichtingen, alsook met de nieuwe 
                                               
1  Resolutie van het Europees Parlement van 8 mei 2008 over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten 
van de belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (P6_TA(2008)0197).
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rechten en verplichtingen met betrekking tot de procedures voor leden, parlementaire organen 
en derden in het kader van hun betrekkingen en contacten met het Parlement, is het nodig het 
Reglement van het Parlement te wijzigen, naar aanleiding van het besluit van de Conferentie 
van voorzitters van 18 november 2010, in overeenstemming met artikel 127, lid 2.


